Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 1186
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в
редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА
КОМПАНИЯ“ АД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и
чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
34 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия,
чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
Р Е Ш И:
I. Упълномощава МАРИН ЗАХАРИЕВ – заместник – кмет на община
Смолян, да представлява община Смолян на редовното общо събрание на
акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК
200093426, на 01.07.2019 г. от 11:00 часа и при непровеждане на първоначално
насроченото общо събрание поради липса на кворум, събранието ще се състои на
15.07.2019 г. от 11:00 часа, като изрази становище и гласува по проекторешенията,
съгласно изпратената покана за участие, съдържаща предложения за дневен ред,
както следва:
1.По точка първа от дневния ред: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския
закон Общото събрание на акционерите одобрява проверения от регистриран
одитор годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2018 година - да
гласува „За” и да изрази положително становище.
2.По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т. 10 от Търговския
закон Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за управлението на дружеството през финансовата 2018 г. да гласува „За” и да изрази положително становище.
3.По точка трета от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в
зависимост от предложенията на редовното общо събрание на акционерите.
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ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното
общо събрание на акционерите 01.07.2019 г. от 11:00 часа на адреса на
управлението на дружеството: град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк.
„Северна промишлена зона“, производствена база "Арексим".
ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на
интересите
на
община
Смолян
като
акционер
в
„ПЕРЕЛИК
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД.
IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след
провеждане на редовното общо събрание на акционерите да изготви доклад и
представи протокола от проведеното събрание.
29-20-19
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/инж. Данчо Киряков/

Вярно с оригинал, / П /
М.Иванова – гл.експерт звено ОбС
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